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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan penelitian adalah bahwa dalam 

menginterpretasikan sebuah cerita ke dalam mise-en-scéne, masing-masing 

sutradara memiliki caranya tersendiri. Termasuk juga Mel Gibson, dalam 

mengintepretasi cerita penyaliban Yesus ke dalam mise-en-scéne The Passion of 

the Christ ia memiliki caranya sendiri. Cara ini tidak tergantung sepenuhnya dari 

fakta ataupun sejarah asli dari sebuah cerita, melainkan lebih kepada kepentingan 

estetis dan komersil dari film yang dibuat. Terutama apabila film yang dibuat 

berasal dari Alkitab, yang jenis narasinya tidak dapat langsung diubah ke dalam 

bentuk gambar. 

Meskipun masing-masing sutradara memiliki interpretasinya tersendiri 

terhadap mise-en-scéne dalam filmnya, dalam menggambarkan seorang tokoh 

yang sangat terkenal dan diketahui banyak orang, seperti tokoh Yesus misalnya, 

tetap ada ciri-ciri khusus yang harus dipertahankan agar penonton dapat 

mengenali hagiopic umum tokoh tersebut melalui apa yang terlihat di layar. 

Dalam budaya populer Hollywood, ciri-ciri hagiopic Yesus ini misalnya adalah 

Yesus berambut panjang, berwajah tampan, berkumis, berjenggot, mengenakan 

pakaian berwarna terang dan terlihat lemah lembut. 

Elemen-elemen mise-en-scéne dalam film The Passion of the Christ, yaitu 

aktor, rambut, make up dan kostum pun mengalami beberapa adaptasi dari fakta 
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sejarah maupun Alkitab. Hal ini dilakukan Gibson untuk mengadaptasi cerita 

penyaliban Yesus dalam Alkitab ke dalam bentuk film yang dramatis. 

Hal-hal yang bertentangan dengan fakta sejarah dan Alkitab yang penulis 

temukan adalah bahwa Yesus seharusnya tidak berambut panjang, rambut-Nya 

seharusnya tidak pirang/kecokelatan melainkan hitam, rasnya seharusnya Yahudi-

Palestina bukan kaukasian seperti Caviezel, dan kulitnya seharusnya gelap karena 

terbakar sinar matahari. Namun ada juga elemen-elemen mise-en-scéne dalam 

film yang sesuai dengan fakta sejarah yang ada, yaitu bahan pakaian yang 

dikenakan Yesus terbuat dari kain linen dan warnanya yang broken white/putih 

kekuningan menggambarkan kelas sosial-Nya yang rendah, kemudian bahwa 

Yesus memiliki kumis dan jenggot mengikuti aturan Yahudi bagi seorang pria 

dewasa, dan tubuh-Nya yang seharusnya kekar karena merupakan seorang tukang 

kayu. Selain itu, yang terpenting adalah bahwa luka-luka cambukan dalam film ini 

ternyata paling mendekati fakta sejarah yang ada, yaitu luka-luka tersebut benar-

benar dalam keadaan parah sehingga dapat membuat korban cambukan meninggal 

kehabisan darah. 

Dari temuan dan analisa yang penulis lakukan, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa Gibson tetap mempertahankan beberapa hal dan mengubah 

beberapa hal mengenai tokoh Yesus dalam gambaran budaya populer yang telah 

ada selama ini, namun penonton tetap dapat mengenali hagiopic umum tokoh 

Yesus dalam film The Passion of the Christ, sehingga perubahan yang dilakukan 

Gibson tersebut tidaklah terlalu besar.  
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5.2. Saran 

Karena keterbatasan waktu penelitian dan keterbatasan sumber tertulis yang 

penulis temukan, penulis lebih banyak menggunakan sumber dari dunia maya 

dibandingkan dengan buku/textbook yang ada. Selain itu, penulis tidak dapat 

menemukan sumber tertulis yang akurat mengenai topik yang dibahas dalam 

literatur berbahasa Indonesia, melainkan seluruh sumber yang penulis temukan 

berbahasa Inggris atau berasal dari luar Indonesia. Ini artinya topik yang penulis 

pilih masih sangat sedikit diteliti oleh kaum pelajar di Indonesia. Oleh karena itu, 

penulis menyarankan bagi generasi pelajar di Indonesia, khususnya dalam bidang 

sejarah dan perfilman untuk lebih banyak meneliti dan terlebih lagi 

mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bahasa Indonesia, agar dapat lebih 

mudah diakses bahkan diteliti lebih lanjut oleh generasi pelajar di Indonesia 

selanjutnya.  
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